ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ (ਕੋਿਵਡ-19) ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਸ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱ ਗੇ ਿਦੱ ਿਤਆਂ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਜ ਵੱ ਧ ਸਮੱ ਿਸਆਵ ਹਨ:
● ਿਜ਼ਆਦਾ ਬੁਖਾਰ;
● ਨਵ , ਲਗਾਤਾਰ ਖ ਸੀ;
● ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰ ਘਣ ਜ ਸਵਾਦ- ਕਤੀ ਦਾ ਨਾ ਰਿਹਣਾ, ਜ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣੀ;
ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਿਦਨ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ (ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਹੀ
ਹੋਰਨ ਲੋ ਕ ਤ ਦੂਰ ਰਹੋ) ਰੱ ਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਿਕਵ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਤੁਸ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਵੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਤੁਸ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਤੁਹਾਡੇ ਨੜੇ ਵਾਲੀ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਗਾ ’ਤੇ ਅੱ ਜ ਹੀ ਅਤੇ ਕੱ ਲ ਆਪਣਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ
● ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਨਾਲ
ਂ ੀਬਾਡੀ ਟੈਸਟ ਿਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੀ । ਇਹ
ਇੱ ਕ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਐਟ
ਅਜੇ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹ ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕੌ ਣ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤੁਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ:
● ਆਪਣੇ ਲਈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ;
● ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਜੇ ਉਨ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ;
● ਜੇ ਤੁਸ ਇੰ ਗਲਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਦਾਹਰਣ ਵੱ ਜ ਸਰਜਰੀ ਲਈ, ਤ ਪਿਹਲ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ ਿਗਆ ਸੀ;
● ਜੇ ਤੁਸ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋ, ਕੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਪੜਦੇ ਹੋ। 6 ਅਗਸਤ
2020 ਨੂੰ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਨ: ਲੈ ਸਟਰ, ਲੂਟਨ, ਪਡਲ ਜ ਡਾਰਵਨ ਲੋ ਕਲ ਕਸਲ ਨਾਲ ਬਲੈ ਕਬਰਨ)
ਇਹ ਟੈਸਟ ਸੇਵਾ ਇੰ ਗਲਡ, ਸਕਾੱਟਲਡ, ਵੇਲਜ਼ ਅਤੇ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲਡ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ
ਹੈ।
ਟੈਸਟ ਕਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤ ਛੇਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ
ਹੋਣ ਦੇ ਪਿਹਲੇ 5 ਿਦਨ ਅੰ ਦਰ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਇੱ ਥੇ ਅੱ ਜ ਹੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਜਾਣ ਲਈ ਬੁਿਕੰ ਗ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨਹ ਜਾ
ਸਕਦੇ ਤ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰੋ।
1 ਤ 4 ਿਦਨ ’ਤੇ, ਤੁਸ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜ ਘਰ ਿਵੱ ਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸ 4 (ਚੌਥ)ੇ ਿਦਨ ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਦਾ
ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ 3 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਅਿਜਹਾ ਕਰੋ।
5ਵ ਿਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸਾਈਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਮ ਟੈਸਟ ਿਕੱ ਟ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਹੋ
ਗਈ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈ ਣੀ
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਰਤਣ ਿਵੱ ਚ ਮੁ ਿਕਲ ਹੁੰ ਦੀਆਂ ਹਨ ਤ ਕਾਲ ਕਰੋ:
ਜੇ ਤੁਸ ਇੰ ਗਲਡ, ਵੇਲਜ਼ ਜ ਨੌਰਦਰਨ ਆਇਰਲਡ ਿਵੱ ਚ ਹੋ ਤ 119 ’ਤੇ
ਲਾਈਨ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਤੱ ਕ ਖੁੱ ਲੀਆਂ ਰਿਹੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਤੁਸ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
https://self-referral.test-for-coronavirus.service.gov.uk/antigen/name
ਜੇ ਤੁਸ ਇਸ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਿਕ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ
ਿਵਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਤੀਜਾ ਆਉਣ ਤੱ ਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਵੈ-ਇਕ ਤਵਾਸ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ
ਅਗਸਤ 2020

ਤੁਹਾਡੀ ‘ਸਪੋਰਟ ਬੱ ਬਲ’ ਿਵੱ ਚ ਰਿਹੰ ਦੇ ਿਕਸੇ ਵੀ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ (ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਿਕ ਕੋਈ
ਅਿਜਹਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜੋ ਇਕੱ ਲਾ ਜ ਆਪਣੇ ਬੱ ਿਚਆਂ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਦੂਜੇ ਪਿਰਵਾਰ ਤ ਿਵਅਕਤੀ)।
ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਕੀ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
ਟੈਸਟ ਿਵੱ ਚ ਇੱ ਕ ਰੂੰ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਡ (ਫੰ ਬੇ) ਦੀ ਵਰਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੱਕ ਦੇ ਅੰ ਦਰਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ ਦੇ
ਿਪਛਲੇ ਿਹੱ ਸੇ ਤ ਇੱ ਕ ਸਵੈਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣਾ ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।
ਤੁਸ ਆਪਣੇ ਲਈ (ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ 12 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹੈ) ਆਪ ਸਵੈਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ
ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਿਜਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਿਪਆਂ ਅਤੇ ਸਰਪਸਤ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਜ ਇਸ ਤ ਘੱ ਟ ਉਮਰ
ਵਾਲੇ ਬੱ ਿਚਆ ਦਾ ਸਵੈਬ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਲੈ ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਿਕਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ
ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹੰ ਦੇ ਹੋਰਨ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤ ਤੁਸ ਉਨ ਿਵੱ ਚ 3 ਲਈ ਟੈਸਟ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਤੁਸ ਿਕਸੇ ਅਿਜਹੇ ਬੱ ਚੇ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ 13 ਜ ਇਸ ਤ ਵੱ ਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤ ਪਤਾ ਕਰੋ ਿਕ
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਸੰ ਤੁ ਟ ਹਨ।
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਛਣ ਬਾਰੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ
ਤ ਇੱ ਥ ਮਦਦ ਲਵੋ:
ਇੰ ਗਲਡ; NHS 111 ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਸੇਵਾ
ਜੇ ਤੁਸ ਬੇਹਦ ਿਬਮਾਰ ਮਿਹਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਿਕ ਕੁਝ ਗੰ ਭੀਰ ਰੂਪ ਿਵੱ ਚ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤ 999 ’ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰੋ।
ਿਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਣ ਲਈ ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਧ ਦੇਖੋ
https://www.gov.uk/coronavirus
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